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Käyttöopas

Danfoss Icon™ Näytöllinen
Huonetermostaatti, 230 V

Näytöllinen Danfoss Icon™ on suunniteltu erityisesti lattialämmitysjärjestelmien huonetermostaatiksi. 
Sitä on saatavana neljänä eri mallina, mikä varmistaa sopivuuden maailmanlaajuisille markkinoille.

Näytöllinen Danfoss Icon™ on erittäin looginen ja helppokäyttöinen. Aseta haluamasi mukavuusläm-
pötila, ja termostaatti ohjaa huoneen lämpötilaa asetuksesi mukaisesti.

Johdanto

Herätä termostaatti Herätä Danfoss Icon™ koskettamalla näyttöä.

Näyttöön tulee huoneen todellinen lämpötila. Lämmityskuvake  on 
näkyvissä, jos termostaatti on kytkenyt lämmityksen päälle.

Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla .

Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

Lämpötilan 
asettaminen

Herätä termostaatti 

Aseta haluamasi huoneen lämpötila koskettamalla  tai .

Lämpötilan vilkkuminen ilmaisee, että lämpötilan asetus on käynnissä.

Vahvista asetus koskettamalla .

Palauttaminen 
tehdasasetuksiin

Palauta Danfoss Icon™ tehdasasetuksiinsa painamalla  ja  samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin 
ajan.

 ja  vuorottelevat näytössä.

Vahvista koskettamalla .
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Herätä termostaatti.

Avaa käyttäjän valikot  ja  painamalla  3 sekunnin ajan.

Vaihda valikoita koskettamalla  tai .

Valitse valikko koskettamalla .

(Avaa asennusvalikot  ja  painamalla  uudelleen 3 sekunnin 
ajan).

Lämpötilan rajoitus

 ja  vuorottelevat lämpötilan kanssa näytössä. Aseta maksimilämpötila koskettamalla  
tai .

 ja  vuorottelevat lämpötilan kanssa näytössä. Aseta minimilämpötila koskettamalla  
tai .

Vahvista valintasi koskettamalla .

Lämpötila-alueen oletusarvo: 5–35 °C.

Tuotetunnus

Tuotantokoodi. 

Valikot 3 ja 4 on tarkoitettu ainoastaan asentajan käyttöön

Aseta toimilaitteen tyyppi

Valitse Normaalisti suljettu  tai Normaalisti auki  koskettamalla  tai .

Vahvista koskettamalla .

Aseta lattian lämmönluovutusominaisuudet

Valitse lämmönluovutusominaisuudeksi Nopea , Normaali  tai Hidas  koskettamalla 
 tai .

Vahvista koskettamalla .
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